امیر قاسمی

سازه فوالدی

تحصيالت :ليسانس مهندسی مواد متالورژی
متولد3195 :
ایميل:

info@sts-weld.com

سوابق تحصیلی:
o

کارشناسی :مهندسی مواد متالورژی  ،گرایش صنعتی  ،دانشگاه نجف آباد  ،اصفهان

افتخارات:
o

مالکيت صنعتی توليد و اختراع نوع جدیدی از گيج اندازه گيری بعد جوش در ایران

o

مالکيت صنعتی توليد داخلی بخشی هایی از اجزاء دستگاه جوش سر به سر ميلگرد به روش فورجينگ در ایران

o

مالکيت اختراع و توليد اولين نرم افزار مدیریت بازرسی و کنترل کيفيت در صنعت جوشکاری سازه های فلزی

سوابق پژوهشی:
o

بررسی عيوب ریخته گری دقيق طال و فلزات گرانبها  -شرکت خيزران -اصفهان

o

بهينه سازی و شناسایی سيکلهای عمليات حرارتی فوالد ابزار گرمکار  -3/7132مجتمع فوالد آلياژی اصفهان

o

ساخت دستگاه پوشش دهی اپوکسی در بستر سيال بر روی فلزات  -دانشگاه نجف آباد  -دانشگاه صنعتی اصفهان

o

بررسی جوش زیر پودری در صنعت لوله سازی -کارخانجات نورد و لوله صفا – ساوه

o

مقاله امکان جایگزینی تست هيدرواستاتيک درخطوط لوله  -نشریه انجمن جوشکاری و آزمایشات غير مخرب ایران

o

مقاله علل ایجاد و راه حلهای رفع تخلخل در جوش زیر پودری  -نشریه انجمن جوشکاری و آزمایشات غير مخرب ایران

o

مقاله پيچيدگی جوش  ،پيشگيری و کنترل آن  -نشریه انجمن جوشکاری و آزمایشات غير مخرب ایران

o

مقاله جوشکاری اصطحکاکی  -نشریه انجمن جوشکاری و آزمایشات غير مخرب ایران

o

مقاله پيچيدگی جوش  ،پيشگيری و کنترل آن  -نشریه پيام نظام مهندسی استان تهران

o

مقاله جوشكاری ورقهای گالوانيزه در صنعت خودرو -نهمين كنفرانس ملی جوش و بازرسی ایران

o

اهميت بازرسی جوش در ساختمان  -نشریه معماری و عمران اسكان ایران

o

تاثير توالی جوشكاری بر تنش های باقی مانده در جوشكاری  -نشریه انجمن جوشکاری و آزمایشات غير مخرب ایران

o

جوشكاری تعميری مخازن تحت فشار  -نشریه صنعت جوش -ماهنامه نفت و انرژی

o

ارزیابی کمی و کيفی جوشکاری در سازه های فوالدی و ارائه راهکارهای آن  -سمينار طراحی و بهسازیارزیابی سازه های فوالدی

o

معرفی روش  TOFDجهت بازرسی جوش مخازن  - CNGکنفرانس جوش و بازرسی ایران

o

جوشکاری و بازرسی جوش مخازن ذخيره  -همایش ملی فرآورده های نفتی

o

خوردگی و پوششهای حفاظتی  -نشریه عمران و مقاوم سازی

o

خوردگی و پوششهای حفاظتی در سازه های فوالدی  -نشریه معماری و عمران اسكان ایران

o

جوشکاری سر به سر ميلگرد به روش فورجينگ  -نشریه پيام ساختمان  ,نشریه مقاوم سازی  ,نشریه امالک و مستغالت

مسلط به نرمافزارهای:
Plaxis
)… Microsoft Office (Word, Excel,

LPile
ABAQUS

GeoStudio

AllPile
SAFE

ETABS

SAP2000

سوابق شغلی:
o

مهندسی پورا پروفيل سپاهان  -طراح و سازنده ماشين آالت صنایع نورد لوله و پروفيل فوالدی

o

سالن ماشين سازی قسمتهای قطعه سازی  -مدلسازی  -مونتاژ

o

دفتر فنی قسمت نقشه کشی و مسئول کنترل کيفيت قطعه سازی و مونتاژ

o

نصب و راه اندازی  ،تعمير و نگهداری خطوط توليد کارخانجات

o

نصب و راه اندازی و تجهيز کارخانه پروفيل پورا (طرح توسعه)  -سرپرست خط توليد

o

مجتمع صنعتی لوله زردکوه  -توليد کننده لوله های فوالدی تا قطر " 72صنایع سنگين  ،آب  ،سازه

o

همکاری در قسمت ساخت  ،نصب  ،راه اندازی و تجهيز کارخانه

o

کارگاه نورد سرد و توليد پروفيل باز -توليد کننده مقاطع باز پروفيل فوالدی ساختمانی (خصوصی)

o

طراحی  ،ساخت  ،نصب  ،راه اندازی خط توليد  ،بهره برداری از کارگاه

o

کارخانجات نورد و لوله صفا  -توليد کننده لوله های سنگين تا قطر " 371صنایع نفت و گاز و پتروشيمی

o

قسمت بازرسی و کنترل کيفيت جوش سالن توليد لوله های اسپيرال آب و گاز

o

شرکت مهندسی فرآیند جوش کنزا – اجرای پروژه های جوشکاری سر به سر ميلگرد ساختمانی و صنعتی

o

رئيس هيت مدیره  ،عضو هيت مدیره  ،مدیریت شرکت

o

شرکت مهندسی مشاور سازه آزمون فوالد ـ مرکز تخصصی بازرسی و کنترل کيفيت جوش ساختمان

o

مدیر عامل  ،عضو هيت مدیره  ،مدیریت شرکت

o

آزمایشگاه تخصصی خاک جوش بتن ـ ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی مهندسی ساختمان

o

ریيس هيت مدیره  ،عضو هيت مدیره  ،مدیریت شرکت

فعالیت ها :
o

عضو وابسته انجمن جوشکاری و آزمایشات غير مخرب ایران ()IWNT

o

عضو انجمن ملی خوردگی فلزات سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ()ICA

o

عضو کميته ساختمان انجمن شركتهای بازرسی فنی و آزمایشات غير مخرب ایران ()IRSNT

o

عضو هيئت داوری انجمن شركتهای بازرسی فنی و آزمایشات غير مخرب ایران

o

عضو هيئت مدیره و هيئت موسس انجمن صنفی شرکت های خدمات فنی و آزمایشگاهی مهندسی ساختمان ایران ()EICL

o

عضو هيئت علمی و مدرس مرکز ملی مقاوم سازی ایران ()INRC

o

داور بين المللی اولين همایش بين المللی مدیریت بحران در خطوط لوله و تاسيسات

o

ریاست برگزاری اولين همایش بين المللی جوشکاری فورجينگ سر به سر ميلگرد در ایران

 oمدرس دوره های آموزشی عملی و تئوری جوشکاری فورجينگ سر به سر ميلگرد

()IRSNT

